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 الوحدة الداخيية

يسهل  و زوايا الغرفة يمكن تلريد جميع حتىاختر مكان منابسب 

الوحدة مكان  حول و اترك الصرف و خرطوم المابسورةتوصيل 

 . قوى ائطحاختر و كافى الجراء الصيانة

 الخارجية الوحدة

 واألتربة أماكن الرياح الشديدةو شعة الشمس الملاشرةأتجنب 

 اختر مكانو أماكن انلعاث الحرارة ومداخن التهوية وغيرهاو

و الصوت فى ازعاج أسلب خروج الهواء الساخن تمنابسب ال ي

 . صرف األمطار بسيفونبعيدُا عن  و التهوية جيد و الجيران

  التركيب

 تجنب 

 .االلتواءات األفقية فى خرطوم الصرف

 .السحب لمابسورةكافي  العزل الغير

 . موابسير التلريدتيوث نهايات 

 . ألبسالك الكهربيةل غير الصحيحالالتركيب 

 .التركيب فى أبسطح غير صيلة

 .الوحدتين إعاقة الهواء حول

 .تركيب الوحدات الخارجية متواجهة

  .بموابسير التلريد عدد االلتواءات الكثيرة

 .أقصي متر كحد 51ميحوظة هامة: المسافة بين الوحدتين 

 .متر كحد أقصي 1االرتفاع بين الوحدتين 

 

 الداخيية تركيب الوحدة

 .من الوحدة الداخيية الحاملفصل ا

 . المياة ابستخدم ميزانبعيى الحائط بوضع مستوى  الحاملثل  

 .التثلي  ومكان فتحة الموابسير مسامير عريض حدد أماكنوبقيم 



 الخوابير فتحاتبعمل  قم الشنيوربابستخدام و  الحاملارفع 

 جعل الفتحة متجهة الىأاللالبستيكية وكذلك بفتح مكان الموابسير و

 .بسفلأ

و  وثلته بالمسامير وال تترك فجوة بين الحائط الحاملبتركيب قم 

 .الحامل

 .بتركيب الوصية اللالبستيك بفتحة الموابسيرقم 

  .وتأكد من تثليتها جيدا الحاملالوحدة الداخيية عيى  بتركيبقم 

 الخارجيةالوحدة  تركيب

 . مكان الوحدة كما أبسيفنااختار 

  . أرجل التثلي  عيى الحائط بتحديد أماكنقم 

 .األرجل بعمل حفر بالحائط بعمق منابسب لطولقم 

بمخيوط األبسمن   رجل الحامل داخل الحفر عيى الحائط أثل  

 .بسرعة والجلس حتى يجف

حدة الحامل قم بتركيب الو تثلي تمام الجفاف والتأكد من بعد 

  .عيى الحامل الخارجية

عيى السطح أو أرضى فى حديقة المنزل أتم تركيب الوحدة اذا 

 .اختيار مكان صيب فيجب

 الوحدتين بين و الموابسيرتوصيل األبسالك 

 غطاء عيلة األبسالك وقم بتوصيل أبسالك الوحدة الداخييةرفع أ

 .مهعد تركيلأوكذلك بسيك مصدر الكهرباء ثم 

الوحدة الخارجية  األبسالك وقم بتركيب أبسالكعيلة غطاء ارفع 

 . معد تركيلهأواتلع تعييمات المصنع ثم 

 التلريد تركيب موابسير

 . ةبفرد الموابسير بطريقة صحيحقم 

ثم اربط موابسير السائل ثم  الموابسير من خالل الفتحةمرر 

 (.الربط السحب) يجب الربط باليد اوال ثم ابستخدام مفاتيحموابسير 



الموابسير بالوحدة الخارجية بنفس الطريقة )بعض الوحدات اربط 

ء نحابسى امشحونة مسلقا من المصنع تالحظ وجود غش تكون

االخير بسوف تسمع صوت  وعند الربط) داخل صواميل الربط

 ((هسسسسسسس )صوت الفريون

 .لمراقلة ضغوط التشغيل الضغط بيف الخدمة وركب مقياسافتح 

منتظم بجوار  ىللتيف عيى شكل لو الموابسير الزائدة عن الطول

 .الوحدة الخارجية

منابسلة لمنع  يئبمادة م و الحائطالفجوة بين الموابسير  يئميتم 

 .و الحشراتأدخول الهواء 

قرب أويوصل الى  يتم تركيب خرطوم الصرف االضافىخيرا أ

 .صرف

اختلار خرطوم الصرف عن طريق بسكب قييل من الماء فى يتم 

 .عدم تسرب ماء من الوحدة من الصرف والتاكد حوض

الكهرباء بالشريط العازل  لف الموابسير المعزولة مع كابليتم 

 .شعة الشمس والعوامل الجويأليحماية من 

 جهاز التحكم عن بعد حامل تركيب

 .بسم 30 بسفل الوحدة جهة اليمين بحوالىأ الحاملثل  

 فى مكانه عيى هركب اللطاريات فى جهاز التحكم عن بعد ثم ضع

 .الحامل

 الكهربى توصيل التيار

مفتاح  قم بتوصيل التيار الكهربى الى الوحدة الداخيية عن طريق

 .منفصل

 اجراء االختلار والتشغيل

 . Testالجراء االختلار اضغط مفتاح

 .يوحدتينل يجب اختلار فحص التسرب حول صواميل الربط 

بالدوران تشغيل الوحدة بسوف تلدأ مروحة الوحدة الداخيية  عند



 دقائق3-5) )المكثف اال بعد مرور ولن يدور الضاغط ومروحة

 .زمن الحماية

 .ضع بسرعة المروحة عيى الوضع عالي

 مالحظة عمل الوحدة الداخيية هل ويتم

 .جميع المفاتيح تعمل بشكل صحيح

  .تضيء بشكل طليعي جميع اليملات

 .الموجهات األفقية تعمل بشكل صحيح

 .يوجد تسرب والالصرف ليماء منابسب 

 وتفحص الوحدة الخارجية من حيث

 .اهتزاز وأوجود أصوات غير عادية 

 .ى تسرب ليغازأ هل هناك

درجة حرارة  غيب األحيان عندأمراقلة ضغوط التشغيل)فى 

 (.درجة مئوية 03خارجية 

 2رطل/ بوصة 51تكون الضغوط ضغط السحب = 

 2رطل /بوصة 243الطرد =  ضغط

 .الضغط كيما زادت الحرارة الخارجية زاد هنأمع مالحظة 

عد وضع غطاء بيف أوقف الوحدة ثم فك أجهزة قياس الضغط وأ

 .كشف التسرب عيى غطاء الليف عدأو الخدمة



 



 



 

 

 

 التكييف المركزى



 

 





















 

 

 



 وحدة الشلاك

 

 



 التكييف المركزى

الحريق (  والصحي  و ةالكهرب واإلنشائي  ) مقاولىالتنسيق مع ب

الخشبية بعد دهنها بمادة عازلة  يتم تثبيت صناديق اإلطارات

سانة وعند االنتهاء من صب الخرللرطوبة في األماكن المحددة 

جاهزًا لتركيب  المسلحة وبعد فك خشب الخرسانة يكون المشروع

 . مجاري الهواء

علي حماالت مصنوعة من زوايا  الهواء مجاريقطع يتم تعليق 

 .حديدية مدهونة بمادة مانعة للصدأ

وتسمي هذه الطريقة ا ربط بينهاليتم مجاري الهواء  تحميلد بع

 الجمع بعملية

 للجمع ن اهناك طريقت

 طريقة البوكت جوينت

   طريقة اليو اس

في عملية  مستخدمةوتستخدم الطريقة األولى إذا كانت األحجام ال

المستخدمة  والطريقة الثانية إذا كانت األحجام ةأحجام كبيرجمع ال

 .صغيرة

مع بعضها بوضع  يتم إحكام قطع الصاججمع مجاري الهواء بعد 

لكي ال يكون هناك تسرب  هامعجون حديد علي أماكن الربط بين

 .للهواء

ثم  ةبدهان مجاري الهواء بمادة الصق الحراري يتم وضع العازل

 هاويتم وضع زوايا الصاج في أركان هاالعازل الحراري حول يلف

ختلف يوالعازل الحراري لحمايته عند لفه بالسلك المجلفن  فوق

 .باختالف طبيعة استخدام المبني هذا العازل وكثافته كسم



بنوعية مختلفة من المبني  يتم تغطية مجاري الهواء الخارجة من

 كبر من نوعية العازلأ كالعازل حيت تكون الكثافة والسم

المستخدمة في داخل المبني نظرا لتعرضه إلى أشعة الشمس 

 .والظروف المناخية

أماكن لمداخل ومخارج الهواء  تتركعند تركيب السقف المستعار 

وبالنسبة في هذه األماكن  هاوبعد ذلك يتم تركيبالمستعار بالسقف 

يتم تركيب مداخل  مستعارسقف ماكن التي ال يوجد بها لأل

الهواء علي الحوائط عن طريق تثبيتها باإلطارات  ومخارج

 .الغرض الخشبية المخصصة لهذا

المبني  منأعمال العازل لمجاري الهواء الخارجة انتهاء بعد 

 والمتصلة بماكينة التكييف يتم تغطيتها للحماية ن اوهناك طريقت

 التغطية بواسطة األسمنت 

 .التغطية بواسطة ألواح األلمنيوم

يتم وضع عازل الماكينات على قواعدها على األسطح  وعند وضع

 المتصاصالمحمولة عليها  بين ماكينة التكييف والقاعدة

 .االهتزازات

بماكينة التكييف  ربط مجاري الهواء الخارجة من المبني يتم

االهتزازات  المتصاصبواسطة نوعية خاصة من القماش 

  .ماكينةال الخارجة من

مكان سواء كان في مجاري  في  يقيتم تركيب مرشح الهواء الن

 .الهواء أو في الماكينة

داخل مجاري الهواء علي  للهواءي تركيب السخان الكهربيتم 

 .في فصل الشتاء السطح للتدفئة

بوصالت خاصة تكون  إلى ماكينة التكييف ةيتم توصيل الكهرب

 نشكل أنبوب مرن لكي يمتص االهتزازات الصادرة م ىعل

 .الماكينة



عن طريق هوز بين ف الماء إلى الماكينة صر مواسيروصيل ت يتم

انتقال اهتزازات الماكينة إلى  الصرف لمنع و ماسورةالماكينة 

  الماسورة.

 .ليتشغاليتم تركيب مفتاح تركيب التكييف  انتهاء بعد

فتحات  قريبا منأن يكون الحرارة  الموضع الصحيح لمنظم

 .الراجع

بعد أعند  ويكونيراعي ضبط التكييف علي الدرجة المطلوبة 

سم عن   150  هن يكون ارتفاعأومدخل هواء من الماكينة 

 .األرض

الفحص  يز ماكينات التكييف بعد تشغيلها الختباراتيتم تجه

سبتمبر  15مايو إلى  30ويكون فحص التبريد في الفترة من 

 .فبراير 15الفترة من أول ديسمبر حتى  وفحص التسخين في









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التكييف المخفي الكونسيلد 
غلب يكون في السطح يتكون من جزئين جزء خارج البيت وفي األ

الدفع وتكون في الغالب مخفية في  داخل البيت وهي مراوح ءوجز

توصيلها بنقاط  السقف المستعار وبعيدة عن نقطة التوزيع ويتم

ومميزات التكييف المخفي  ( التوزيع عن طريق ) مجاري هواء

الهدوء مقارنة بالتكييف السبلت العادي والسبب بعد مراوح  هي

سقف أما يتم وضعها في  ةتبريدها وعاد الدفع عن الغرفة المراد

مقارنة بالتكييف  رخص قيمتهوكذلك  الحمامات والممرات القريبة

 غير مكلف من ناحية التأسيس مقارنةو المركزي التقليدي

 بالتكييف المركزي وال يتتطلب الكثير من من مجاري الهواء 

 .( ) الدكت

 مراوح الدفع التي يتم اخفاءها

 
 

 

 

 



تحول مجاري الهواء المربعة الى مجاري هواء التى القطعة 

  دائرية ومتعددة

 
  مجاري الهواء

 
 



توصيل مجاري الهواء بنقطة التوزيع  ويتم

 

 
 



 

 
 

 



  صورة توضيحية لمكان وضع مراوح الدفع

 
 

 
 



 
 

يدفع الهواء  الذىفي الحمام أو الممر وهو يتم وضعه  جهاز

 البارد

 

 

 

 

 



 بيلت العاديالوحده الخارجيه تشبه تمامًا وحدة الس

 
 يراعى أن يكونمن التكييف  عند الرغبة في عمل هذا النظام

  م3..0رتفاع السقف ال يقل بأي حال من األحوال عن ا

  سم 3.إلى  03شغل حيزًا حوالي من حيث أن الدكت ي

المخفي تحت السقف مباشرة بـحوالي  سبلتتأسيس نقطة اال مويت

  ة.سم لكي تصبح بعد وضع الجبس مخفي 03



 

سبلت العادي فتكون أسفل من السقف اال بعكس تأسيس نقاط

 .سم 03بحوالي 

 



 

يتم توصيل النحاس و قبل  بالحائطالعلبة  بعد عمل النقطة و

تفصيل و تركيب الدكت ومن ثم تركيب الوحدة الداخلية للجهاز يتم 

والتي  يصالهم بهذه الخراطيمايتم تفصيل و تركيب البوكس و يتم 

  .تسمى الفلكسبل

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 .الدكت و الفلكسبل يتم بعد ذلك تركيب الوحدة الداخلية بعد تركيب

 

 



 

 



 

الوحدة الداخلية يتم ربط الوحدة الداخلية بالدكت  بعد تركيب

 .بالكونكشن بواسطة ما يسمى

 



 

 



 

 



 

األعمال الخاصة بتفصيل و تركيب الدكت و  بعد االنتهاء من

الكونكشن والفلكسبل  ملحقاته وكذلك تركيب الوحدة الداخلية و

 الجبس يتم تركيب والتأكد من تثبت جميع األجزاء تمامًا

و يتم فتح الجبس على مقاس البوكس الموجود الذي سيخرج 

 .خالله الهواء من

 



 

ذلك بتركيب اللينير وهو من التشطيب النهائي و بعد ذلك يتم

 .وأيضًا يتم تركيب المفتاح الخاص بالمكيف األلمنيوم

 



 مراوح الشفط

  الحائطعلى  الساقطة الكمرةبوصة في  4سورة قطرها ما وضع
يتم التكسير  ساقطة كمرةو في حالة عدم وجود  السقف من

الماسورة  و تركيب بالحائط

 

 



 



 

 .ساقطة كمرة مباشرة لعدم وجود ائطحبالتركيب الماسورة تم 
 



 



 

 منيوم بالماسورة الموجودةوبوصة ال 4 ى قطرتركيب جرجوريتم 
 .مباشرة بالمروحة توصيلهو يتم  بالحائط

 



 



 



 



 

 .السقف المعلق يخفى ما تم انجازه

 



 

 تركيب الغطاء الخارجييتم 
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